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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „Budowę
stacji  obsługi  samochodów wraz z  infrastrukturą techniczną  na  terenie  II  Komisariatu  Policji
w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11”- etap I”.

Na podstawie art.  38 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.06. 2014 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1:
Zgodnie z działem XII SIWZ punkt 2-7, Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszystkie koszty niezbędne
do  poniesienia  przy  realizacji  zadania.  Czy  należy  rozumieć,  że  można  dokonać  zmiany  w  kosztorysach
nakładczych załączonych do SIWZ? Czy kosztorysy poszczególnych oferentów mogą się  różnić  co do ilości
zakresu i ilości prac?
W kosztorysach nakładczych nie ujęto szeregu prac: m.in. nie ujęto wykonania wymianów przy osadzeniu okien
połaciowych, montażu deski okapowej, nie ujęto wpustów dachowych w rynnach,  itp.

Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami SIWZ, wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w swojej ofercie wszystkich kosztów do
poniesienia w trakcie realizacji zadania.
Kosztorysy i przedmiary są materiałem pomocniczym do określenia ceny ryczałtowej. Zostało to określone we
wzorze umowy:
„Pkt 3 §. 7 pkt 3
Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty  wykonania przedmiotu
Umowy, nawet te których konieczność wykonania nie została przewidziana, w szczególności kosztów zużytych
mediów, zagospodarowania odpadów, transportu i inne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
Zawiera ono ponadto następujące koszty:
1)  wykonania  robót,  które  nie  są  uwzględnione  w przedmiarach  robót,  a  które  są  niezbędne  do  wykonania

przedmiotu umowy.
2)  prac  towarzyszących  takich  jak:  wszelkie  roboty  przygotowawcze,  porządkowe,  organizacja  i  wykonanie

terenu budowy, odbiory wykonanych robót,  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,  koszty  opłat  za
zużyte media oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy oraz określone w SIWZ.

3)  materiałów  pomocniczych,  nie  ujętych  w  kosztorysach  nakładczych,  a  niezbędnych  do  wykonania  danej
pozycji kosztorysowej.

4)  ustawienia,  czasu  pracy  i  demontażu  rusztowania  niezbędnego  do  wykonania  robót  w  ramach  niniejszej
Umowy”.

W zapytaniu o wpusty dachowe -  pytający prawdopodobnie miał na myśli leje rynnowe, łączące rynny z rurami
spustowymi (wpustów dachowych w tym projekcie nie ma) - należy ująć je w cenie metra bieżącego rynien,
analogicznie jak inne elementy, takie jak: kolana, złączki, zaślepki. Dodatkową konstrukcję drewnianą w postaci
wymianów przy osadzaniu okien należy ująć w pozycji osadzanie okien, deskę okapową w pozycji deskowanie
połaci dachowej. 

Pytanie 2:   
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunków wykonawczych  w celu weryfikacji z kosztorysami
nakładczymi oraz wyceny:
a/ konstrukcja stalowa zadaszenia od strony istniejącej myjni,
b/  szczegół  kosza  uwzględniający  jego  wyprofilowanie  z  desek  ,  obróbkę,  sposób  połączenia  z  oknami
połaciowymi, sposób odprowadzenia wody z kosza. 



Odpowiedź:
Na etapie postępowania przetargowego nie przewiduje się  wykonania dodatkowych rysunków szczegółowych
jakie przewiduje zastosować w ramach rozwiązań systemowych przewidzianych przez oferenta, wyceny należy
dokonać w oparciu o Projekt Budowlano-Wykonawczy.

Terminy  i  godziny  składania  oraz  otwarcia  ofert,  jak  również  wniesienia  wadium
nie ulegają zmianie. 

wyk. w 1 egz.
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